
 

 

1 

సహభ ర ైతమిాతుక్సష... ఉచితబ ైన, నాణ్మబ నై ర ైద్మ షంయక్షణ్ దివలో - మోఖులఔు ఉచితం 
 

సహభ ర ైనృియోనిక్స్ రహమహా లేఖ 
www.vibrionics.org 

 

“ఎపడ ైత ేతూ ఔంటికూ ఔ మోగి కహతు లేఔ భానళఔంగహ, ఱహమీమఔింగహ ద్యఫలత చ ందని భతుల ఔతుసహా డో ,అద ేతూ ళేఴఔు సహా నభతు 

త లుషకో”                                                                                                                         … శీ్ర షతమసహభ ఫాఫా 
షంపటభు 5 షంచిఔ 4                                                                                                                       జూల ై/ఆఖశేు   2014                                                         

                                                  ఈ షంచికలో                                                                                
 డా.జిత్ క ేఅఖగమహఴల్ యొఔక డ స్కక నండు        1 - 2 

 ర ైఫరి  మివీభాలు (మెబ డలీు) ఉయోగించిన కషేల యఴమహలు        3 - 7 

 ంచకోద్గిన అనబరహలు        7 - 10 

                       తృహికటుశనయల యఴమహలు        10 – 13 

 ఆమోఖమ చిటాకలు          13 – 18 

 వినలు జరహఫులు        19 - 20 

 దిఴమ ర దై్మడు యొఔక దిఴమ రహఔుక        20- 21 

 ఔిటనలు        21 

 తృహికటుశనయలంద్మకిట భుకమ ఖభతుఔ        21 - 22 

 

 డా.జిత్ కే అగగమహాల్ యొకక డెస్కక నండి 

ిమబ ైన తృహికటుశనయలఔు, 

ఈ షంచిఔతో ముద్లుకొతు భన రహమహా లేక తృహికటుశనయల నండు ఴచేే ఎననన యశమాలఔు తృహిధానమత తుచేే  దివలో 
భుంద్ఔుతృో ఴడాతుకూ షంళద్ధబ ైనది. మహఫర భ ే షంచిఔలలో కొతాకొతా శ్రమిశఔలతో రహమహా లేకన యషామించాలతు యోచిషా నానభు. 
ద్మచళే ఈ కొతాసంఖులు మీఔు యిోజనాతభఔంగహ ఉననమా లేదా ఎలా ఉంట ేమీ అభియుచికూ అనఖుణ్ంగహ మీఔు బలేుచళే ే
యధంగహ ఉంట ందో  అన ేయశమం  ైన మీ అభితృహిమాలన భాతో ంచకోండు. ఇటిక ేతభ ళఴేల దాఴమహ ేియణ్ాతభఔ దఴిమ ర దై్మ 
అనఫాఴల దాఴమహ భాతో చియణ్ాయధం తభ అనబరహలు ంచకొనన రహయంద్మకిట ధనమరహదాలు త యౌమజషేా నానభు. 
ఇటిఴయఔ భాఔు చమేిన అద్ఫతబ ైన అనబరహలన చాలా ఴయఔ ఈ షంచిఔలో చిమించాభు. మిగియౌన రహటితు మహఫర భ ే
షంచిఔలలో మీ భుంద్ఔు త చేేదివలో భుంద్ఔు సహఖుతేనానభు.    

ఖుయుూమిిభ షమీసోా ంది ఔనఔ భన సాద్మాలు భన షద్గ యుఴప, భన ర దై్మఫసిభ, భన ిమాతి ిమబ ైన సహఴమి ర ైప 
భమింత బకూాతో, అనయకూాతో భయలాలతు కోయుఔుంట నానన. ఈ యఴదనిప మోజులు భనం సహఴమితో భమింత సహమీతృహమతున 
అనబయంచినటిుయ, ఎంద్ఔంట ే ఇదే మోజులలో సహఴమి భనఔు ఈ అద్బతబ నై దఴిమ ర దై్మ ళఴేన తభ దిఴమ అనఖీసంతో 
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ఆశ్రయఴదించాయు. ఈ యఴదనిభు నాడ ేసహఴమి ర ైతియోతుక్సష న ఆశ్రయఴదించడం, తభ అనఖీహతుకూ చిసనంగహ భనం షభమించిన 
కేఔున సహభఔులఴంత్ షఫాతృహింఖణ్ంలో బఔుా లంద్మికట ంణ్ి చేభంచడందాఴమహ భనభంతా ఆనంద్ంతో పలఔమించటేట ల   చళేన 
అద్బత క్షణ్ాలయ.  ఔనఔ ఏయధంగహ ఐతే తృొ ద్ు తియుఖుడె ూఴప (షన్ లఴర్) క్షణ్బ నైా యడఔుండా తన సహఴమి ఐన షఽయుమడుకూ 
అభిభుకంగహ తియుఖుత ఉంట ందో  అలాగే భనం ఔడా భన సహఴమితు అనక్షణ్ం షభమిషఽా  ఈ దిఴమ ళేఴలో తృహలనగ నడాతుకూ 
వకూాతుభభతు సహఴమితు తృహిమిధదాు ం.    

భనం సహఴమి ేభిఔు తిియౄతృహలుగహ ఉంటృ, సహఴమి ఎలలపడఽ భనతోనే ఉనానయతు ఫాయషఽా , అనదనిభూ భనం చఽళ ే
మోఖులఔు భన భాటలు, తలపలు, ళఴేల  దాఴమహ ేిభన ంచదాం. అంద్మిలోనఽ సహఴమినే చఽదాు ం. 

 సహఴమి ళఴేలో మీ   

జిత్ క ెఅఖగమహఴల్  

********************************************************************************************* 

షాలము & మధరము  1 

 

చితభిు 1 

********************************************************************************************* 

  ర ైబ్రి  మివరమాలు (మెబెడీలు) ఉయోగ ంచిన కేషల విఴమహలు    

1. సో మ యాళస్క 02128...అమెజంటినా  

2013 డుళ ంఫర్ 10 ఴ తేదనీ 28 షంఴతషమహల ఴమకూా సో మిమాళస్క రహమధకిూ ర దై్మం తుమితాం తృహికటుశనర్ న షందిించాయు. ఇద ిఅతతుకూ 
తాన యవఴయదామలమ మకీ్షలు రహిషా నన షంద్యబంలో ఏయడున భానళఔ ఴతాిడు కహయణ్ంగహ ముద్లభమ తయుచగహ ఇఫఫంది 
 డెతోంది. అతతుకూ యప, తృహమహవాలు, బుజాలు, భుంజతేేలు అంతా భచేలు రహమంచాభ (డుళ ంఫర్ 12 తౄో టోలు చఽడండు). 
ఖతంలో అతన అలోత ర దై్మం తీషఔునాన యిోజనం ఏమీ ఔతుంచలేద్. యమకిూ కూీంద ిమెమిడు ఇఴఴఫడుంది.   

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis + SR293 

Gunpowder…BD, యబూతి తో ఆలభండ్ నఽన  ఔయౌ ఇఴఴఫడుంది. 
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ఔ రహయం తమహఴత భంట ూమిాగహ తగిగతృో భ భచేలు క్షణీ్ించసహగహభ (డుళ ంఫర్ 19 తౄో టోలు చఽడండు). మెండె రహమహల తమహఴత 
చయభం భాభూలు ళాతికూ మహఴడంతో ేశంట ఔు 100% ఉవభనం ఔతుంచింది.   

     
         డుళ ంఫర్ 12                   డుళ ంఫర్ 19                     డుళ ంఫర్ 27 

 

     
       డుళ ంఫర్ 12                         డుళ ంఫర్ 19                      డుళ ంఫర్  27 

    
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. లుకేమియా ఎముకల మజ్జ  మామ డి ఆమేశన్ 12051...ఇండియా  

2013 ళ  ుంఫర్ 19ఴ తేదనీ యఔాకహమనషమోా  ఫాధడెతేనన 4 షంఴతషమహల తృహన ర ైద్మం తుమితాం తృహికటుశనర్ ఴద్ుఔు 
తీషఔుఴచాేయు. మెండె షంఴతషయభుల కూీతం నoడు ఈ రహమధతిో ఫాధడెత ఫ ంఖుళొయులోతు ఔ హళటలోల  కటమోత య 
ూమిాచషేఔుననటికట ఇంటకిూ ఴచిేన 4 న లల తమహఴత రహమధి భయల తృహియంబభభమంది. ఆబ ఔు ఎభుఔల భజజన భాయేఴలళ 
ఉంద్తు చ డంతో ఆబ  ర దై్మం తీషఔునన హళటలోల  భజజ ఇచేే దాత దొయఔఔ ఫ ంఖుళొయు లోనే రేమ ేహళటలోల  చమేహేయు. ఈ 
హళటలోల న ే తృహ తండు ి కహమంట్న్ లో తుచషేా నానయు. డాఔుయుల  తృహ తండు ి నండు ఎభుఔ భజజన ళఔేమించి భజజభామిడు వషార 
చికూతషన చేసహయు. ఆమేశన్ అనంతయం తృహ ICU లో ఉననపడె కూీంద ిమెమిడీ ఇఴఴఫడుంది.  
 
#1. CC2.1 Cancers – all + CC3.1 Heart tonic...TDS  
 

10 మోజుల తమహఴత తృహఔు తూళళ యమోచనాలు తృహియంబం కహఴడంతో డోళేజ్ న OD కూ తగిగంచడం జమగిింది. తృహ భలాతున 
మకీ్షుంచినటికట అంతా నాయభల్ గహన ేఉంది కహతూ తృహ చాలా తూయషంగహ ఐతృో భంది. 10 మోజుల తమహఴత తూయషం, తూళళయమోచనలు  
తఖగడాతుకూ కూీంద ిమెమిడు ఇఴఴఫడుంది: 
#2.  CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic 

...TDS (అఴషరబైెతే మోజుకు ఆరు సహరుు ).  
భూడె మోజుల తమహఴత తృహ ూమిాగహ కోలుకోఴడంతో హళటల్ నండు డుఱహేర్జ చేసహయు. ఇంటకిూ ఴచిేన మెండె రహమహల తమహఴత 
తృహ 100% కోలుఔుంద్తు డాఔుయుల  ఔడా అంత తఴయగహ కోలుఔుననంద్ఔు ఆవేయమ తృో మాయతు తృహ తయౌల చ తృహయు.  
నుహ భవిశమత్తా  గుమ ంచి ఆవలు ఴదియౌ రేషకునన ఆ త్యౌుదండ్రి లు ర ైనిృయోనిక్స్ ఴలు  అంత్ త్ారగహ కోలుకుననందకు షంతోశం ఴమకాం 
చేషఽా  భఴశమత్తా లో నుహకు ఇ ఇబ్ఫంది ఴచిానా ర బై్రి  ర దైమబత సుషకోరహలని నిరిభంకకునానరు. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. బెటాసహా టిక్స బ్ర న్ కహమన్ర్ 01768...గరరస్క  

జనఴమి 6ఴ తదేనీ 3 షంఴతషమహలుగహ మొభుభ  ైకనేషర్ తో ఫాధ డెతేనన 62 షంఴతషమహల భఴిళ తృహికటుశనర్ ఴద్ుఔు చికూతష 
కోషం ఴచాేయు. వషార చికూతష దాఴమహ షానభున తొలగించడం, కటమోథ య ూమిాగహ తీషఔునన ద్ ఆబ ఔు 2013 జూన్ ఴయఔు 
ఫాగహన ే ఉంది. ఆ తమహఴత ఴళళంతా నొపలు మహఴడం ముద్లు  టాు భ. 2013 డుళ ంఫర్ 23న మకీ్షల అనంతయం ఆబ ఔు 
బ టాసహు టకి్స ఫర న్ కహమనషర్ అతు చ తృహయు. మెండె రహమహలు అనంతయం ఆబ  కూీంది మమెిడు తీషఔుంది.   
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM113 
Inflammation…TDS 
 

2014 భామిే న లలో కొతున మిక్షల అనంతయం డాఔుర్ ఆబ తో ‘’ఇది నభభవఔమభు కహఔుండా ఉంది, భచేకెనైా కహమనషర్ లక్షణ్ాలు 
లేఴప. కహమనషర్ ూమిాగహ తృో భంది’’ అనానయు. ఈ రహమధి తృో ఴడంతో ేశంట  భానళఔంగహ ఔడా కోలుఔునానయు. ర ైతియోతుక్సష 
థ య తృహియంభించఔ భుంద్ ఆబ  నడఴడాతుకూ ఔడా అవఔుా మహయౌగహ ఉండేది. 2014 బే నాటికట ఆబ  చఔకగహ నడచి ఴచిే ర ైఫరి  
థ యతు  తీషకొంటోంద.ి 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. చేతి  నై తితాి 00014...ఇండియా  

ళ ఔమమటి్ రహచ్ భామన్ గహ తుచషేా నన 32 షంఴతషయభుల ఴమకూా, ఔుడు చతేి నై 15 మి. మీ. రహమషంతో ఉనన తితాితో తృహికటుశనర్ 
ఴద్ుఔు ఴచాేయు. ఇద ి 12 న లలుగహ కొంచం కొంచం  యుఖుత ఉంది. అతతుకూ దతీుఴలల  ఫాధ లేద్ కహతూ చతేితో ఎద నైా 
ట ు కోఴడాతుకూ ఇఫఫందగిహ ఉంది. దీతుఔభేమ కయుేలఔు బమడు అతన ఏ డాఔుర్ న షందిించలేద్. కూీంది మెమిడు అతతుకూ 
ఇఴఴఫడుంది. 

CC2.3 Tumours & Growths…QDS 

దీతుతు 15 మోజులతృహట  తీషఔునానయు. అంతేకహఔ  మెమిడుతు నఴపఴల నఽన లో ఔయౌ OD గహ తుద్ ితృో భేభుంద్ తితాి  నై 
మహళరేహయు.  

15 మోజులు అభేమషమఔిలాల  తితాి 40% నఔు ఔుంచించఔుతృో ఴడం 45 మోజులఔు ూమిాగహ భామభఴడం జమిగింది. యయు మమెిడుతు 
ODగహ భమొఔ న ల మోజుల తృహట  తీషఔునానయు. భూడె న లలఔు యమకిూ చికూతష భుగళిేనాటకిూ ఎట ఴంటి ఇఫఫంద్లు లేఔుండా 
ూమిా ఆమోఖమం చఔేమింది. కేఴలం ర ైఫరి  ర ైద్మం త భమేమీ చికూతష యయు తీషకోలేద్.    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. దీరఘకహయౌకబైెన వినాళగరంధల రహు (కోర నిక్స టాని్ల ైటిస్క) 10741...ఇండియా  

33 షంఴతషమహల ఴమకూా 20 షంఴతషమహలుగహ దీయఘకహయౌఔ  యనాళ ఖీంధల రహపతో ఫాధడెత మిళాతి యశభంగహ భామి డాఔుయు 
దీతుకూ అమేశనే భాయగభు అనన తయుణ్ంలో ర ైతియో తృహికటుశనర్ ఴద్ుఔు ఴచాేయు. దీతుతో తృహట గహ అపడపడె ఴచేే జఴయం 
తుమితాం ఎఔుకఴ మోతాద్ ఖయౌగిన మాంట ిఫయోటకి్స తీషకోఴడం, అల మీజ ద్ఖుగ తో ఔడా ఫాధడెత ఉండరేహడె. పఫఴిమి 5, 

2014 న అతతుకూ కూీంది కోమోఫ  20 మోజుల ఴయఔ రహడభతు షఽచించాయు: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC14.1 Male tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 Throat 
chronic…TDS 
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అతతుకూ 60% బ యుఖుద్ల ఔతుంచింది కహతూ అద్నంగహ తూయషం, టనెశన  మిగహభ. అంద్చతే కొమోఫ కూీంది యధంగహ భాయేఫడుంది: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 Throat chronic…BD 

25 మోజులు ఈ డోళేజ్ తీషఔునానఔ 75% అభిఴాదిధ  ఔతుంచింది. భమొఔ న ల రహడే షమకిూ 85% బ యుఖుద్ల ఔతుంచింది. ఖతంలో 
ఎపడఽ ఇలా తులఔడగహ రహమధ ి తఖుగ త మహఴడం జయఖలేద్  గైహ 3 న లలుగహ జఴయం ఔడా మహలేద్. 2014 జూన్ 6 న 
ఔంటనిఽమగహ #2 న రహడాలతు తుయిభంచఔునానయు. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. యౌఴయు రహమది, నయౌపయుఖులు భమిము యమచేనాలతో ఫాధడే యౌల 02494...ఇటయ్  

తృహికటుశనర్ తన మితేిడుకూ చ ందిన ఉభ అన ే5 న లల యౌలఔనఔు చికూత్ష చేమడాతుకూ ర యళళయు. దీతుకూ తీఴబి నై నయౌపయుఖులు, 
యఔాభు, ఱలలశభభుతో ఔడున యమచేనాలు భమమిు ేఖిుల ఇన పక్షన్ ఔడా ఉంది. ర టయనమి డాఔుయు దీతుకూ యౌఴర్ షభషమ ఉంద్తు 
చ  ఎనననయకహల అలోతిక్స భంద్లు ఇచాేయు కహతూ దాతు ఆమోఖమం బ యుఖఴలేద్. దతీుకూ తూయషంతోతృహట  ఆఔయౌ ఔడా లేద్. 
కూీంది కోమోభో దాతుకూ ఇఴఴఫడుంద:ి 

జ్ామహనిక:ి  

#1.  NM22 Liver + SR265 Aconite + SR275 Belladonna (30C) + SR283 Chamomilla (30C) + SR343 
Argent Nit + SR504 Liver...TDS 
 

నీళళ విమోకనాలకి:    
#2.  Nosode of blood and mucus…TDS 

ఔ రహయం తయురహత 20-30% బ యుఖుద్ల ఔతుంచింది. కహతూ పయుఖులు, తూళళయమోచనాలు అలాగే కొనసహఖుత ఉనానభ. 
తఴయగహ తగహగ లనే ఉదేువమంతో యౌల భలభు నండు తీళన పయుఖుతో ననసో డ్ తమాయుచేళ కూీంది యధంగహ డోళేజ్ ఇచాేయు.   

యౌఴరుకు, విమోకనాలకి, రహుకు: 
#3.  NM15 Diarrhoea + NM22 Liver + SR348 Cortisone + SR504 Liver…TDS 
 

ురుగులు, ఇన పక్షన్ కు: 
#4.  NM35 Worms + NM36 War + Nosode of a worm with faeces…TDS 
 

దీతుతో యౌలఔన తఴయగహనే కోలుఔుంద ి3 మోజులఔు 30%, 5 మోజులఔు 50%,10 మోజులఔు 70% బ యుఖుద్ల ఔతుంచింది. 19 ఴ 
మోజుఔలాల  తూళళయమోచనాలు నయౌపయుఖులు ూమిాగహ తగిగతృో మాభ.   
యౌలఔన ఉభఔు #3 భమమిు #4 న భమో 11 మోజులు కొనసహగించాయు. తమహఴత #4 న ఆళే #3 భమో మెండె రహమహలు 
కొనసహగించి డోళేజ్ తు కూీంద ియధంగహ భామహేయు: 
#5. NM35 Worms…TDS 
 

యౌలఔనఔు  #3 భమమిు  #5 లన భమొఔ న ల కొనసహగించడంతో డాతుకూ 100% నమభఴఴడం జమిగింది. 
 

షఽకన : ఈ కేష 2003 ళ  ాంబ్ర్–అకోా బ్ర్ న లలోు  చోటు చేషకుని ఇటీఴలే నోసో డ్ వినియోగం గూమ ాన షదష్లో విఴమ ంకబ్డింది. దీని  ైన 
నుహికటాశనరుు  ప నృయో, ర ైల్్ రివియటి అభినుహియం: 
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“మా మిత్తి లు చాలా ఆనందంగహ ఉనానరు. క ంత్కహలం త్మహాత్ రహరు ఇ విధంగహ షహయం ను ందామో అలాగే ఇత్రులకు కూడా రహరు 
షహయ డాలనే ఉదేేవమంతో ఈ కోరు్ నేరుాకునానరు. ఇుడ్ర రహరు ర ైబ్రి  నుహికటశానరుు గహ ళరఴలందషిఽా  ఎంతో ఆనందంగహ 
ఉనానరు.  
ఇది మాకు చాలా గొ ఴరం ఎందకంటే ఈ అనభఴం దాామహ ఇత్రులలో ఆనందానిన కఽషఽా  బతము రమానందానిన 
అనభవిషా నానము. నుహికటశానరుు గహ బతబత ఇత్రులకు షహయం చేసహమనో, ఇత్రులకు మాఴలు  షాషథత్ చేకూమ ందనో ఫావిళరా  ఇద ి
సహధమడి ఉండదేికహద. బతము మా షదగ రుఴు దెైఴం ఐన భగరహన్ శ్రర షత్మసహభబ్ాబ్ా రహమ  దిఴమ ఉకరణాలుగహ ఫావిషఽా   ఉండ్డ్ం 
ఴలునే ఈ విజ్యాలు సహధమమఴుత్తనానభ”  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. మలబ్దధకం 02896...యుకె  

25 షంఴతషయభుల ముఴతి తీఴబి నై భలఫద్ుఔంతో ఫాధడెత ఉంది. దీతుకూ కహయణ్ం తన షసజంగహ మోజూ తిన ే
ఔయగహమలు, ఆఔుఔయలు తీషకోఴడం భాతు, ఔ రహయం మోజులుగహ తనఔు అలరహట  లేతు రభేoచిన ఆహయ దామహధ లు, ఖుల టనే్ 
ఎఔుకఴగహ ఉండే దామహధ లు తినానయు. తృహికటులనర్ న ఔయౌళే షభమాతుకూ ఖత మెండె మోజులుగహ ఆబ ఔు భల యషయజన కహఔతృో ఴడంతో, 
ఔడెపలో నొతో ఎంతో అసౌఔయమంగహ ఉండేది. ఆబ ఔు కూీంద ిమెమిడు ఇఴఴఫడుంది.  

CC4.4. Constipation…1 pill every 10 minutes for 1 hour 

మెమిడు తీషఔునన మెండె ఖంటల తమహఴత ఆబ ఔు 2, 3 సహయుల  భల యషయజన కహఴడంతో ఔడెపనొ ఔడా తగిగ  తృో భంది. 3 మోజుల 
తృహట  మెమిడు తీషకోఴడంతో ఈ షభషమ ూమిాగహ తృో భంది. ఆబ  భాభూలుగహ తినే ఆమోఖమఴంతబ ైన ఆహయం తినడం 
తృహియంభించింది. భయలా ఈ షభషమ ఎపడఽ మహలేద్.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. కహయౌ గుళళళ మమ యు కహళళలో మహధీయ రకానాయాల (ప మ ప రల్ రహషకలర్) రహమధి 12051...ఇండియా  

86 షంఴతషమహల ఴాద్ధ డె అనేఔ షభషమలతో తృహికటుశనర్ ఴద్ుఔు ఴచాేయు. 1) చాలా షంఴతషమహలుగహ కహయౌ భడభ భమమిు 
ర నననొ 2) మెండె తృహదాల  ైనా ఖుళైళ 3) మహధీమ యఔానాయళల (కహళళలో యఔా  షియణ్ఔు అఴమోధం) రహమధి; దతీుఴలల  కహళళలో 
యమతీబ నై నొ నడఴడాతుకూ ఔడా చతేకహతు మిళాతి. ఖతంలో యయు సొమియోతీ, ఆఔుమంఔేర్, అలోతి, చికూతషలు 
తీషఔునానయు కహతూ ఏమీ యిోజనంలేద్. 2013 ఆఖషు లో కూీంది మెమిడు ఇఴఴఫడుంది: 

CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles and Supportive tissue…TDS  

 

8 న లల చికూతష అనంతయం అతతుకూ కహళళలోనఽ భడభ లోనఽ నొ 100% తగిగతృో భంది. ఎడభ కహయౌ  నై ఖుళైళ ఔడా 
ూమిాగహ తగిగతృో మాభ. కహతూ ఔుడు కహయౌ నై షభషమలు కొంతబయే తగేగషమకిూ ర ఫైరి  మమెిడులన ే ూమిాగహ తగేగ  ఴయఔు రహడడాతుకూ 
తువేభంచకొనానయు. ఈ యధంగహ తనఔు తగిగంచినంద్ఔు సహఴమికూ ణి్ాభభులు అమించకొంట  ఈ చికూతాష కహలంలో తనఔు 
సహఴమి తాలఔు ఎనననయకహల అనబరహలు ఔయౌగహమతు చ తృహయు.   

షఽకన: ఆమ ాయో ళ కలోమోళస్క (arteriosclerosis) రహమధి ఴలన ఈ రకా అఴమోధాలు ఇరడి ఉండ్ఴకా. కనక దీనికి CC3.5 

Arteriosclerosis ని కూడా కలఴకా. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. దీయఘకహయౌఔబ ైన అలషట భమమిు నొ 02779…జతృహన్  

65 షంఴతషమహల భఴిళ దాదాప ద్ఱహఫు  కహలంగహ ఴంటి నొపలు, అలషటతో ఫాధననబయషఽా  ర ఫైరి  తృహికటుశనర్ ఴద్ుఔు ఴచాేయు. 
ఖతంలో ఆబ  అలోతి ఴంటి ఎననన ర దై్మ చికూతషలు తీషఔునాన అయ ఏయ ఫాధనండు ఉవభనం ఇఴఴలేద్. ఆబ ఔు కూీంది మెమిడు 
ఇఴఴఫడుంద:ి 

 
C12.1 Adult tonic + CC 12.4 Chronic fatigue + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
 

మెండె మోజులు ఈ డోళజే్ తీషఔునన తమహఴత ఆబ ఔు ఫలబ నై పలౌట్ ఴచిేచంది. ఎంత ఉధాతంగహ ఴచిేంద్ంట ేఆబ  వమయీం మీద్ 
భుకం మీద్ ఎకూజభా, యమతీబ నై తలతృో ట , గొంతేలో, యప  నైా ఛాతీ నైా, నడెభు ఴద్ు , యమతీబ నై నొ, అలా 2 ½ 
మోజులు ఈ ఫాధ అనబయంచఴలళ ఴచిేంది. ధామనం దాఴమహ ఈ ఫాధల నండు ఉవభనం తృొ ందాలతు మితినంచింది. కహతూ నొ 
బమింమహతుదిగహ ఉండషేమికూ తృహికటుశనర్ ఎఔుకఴగహ తూయు తాిఖభతు, ఈ లక్షణ్ాలు ూమిాగహ తగేగ  ఴయఔు డోళేజ్ ఆభతు షలహ 
ఇచాేడె. 9 మోజులఔు ఆబ ఔు ఉవభనం లభించేషమికూ ఆబ  OD గహ డోళజే్ తీషకోఴడం తృహియంభించింది. మెండె రహమహల ఴయఔు 
ఎట ఴంటి పలౌట్ మహఔతృో భషేమకిూ డోళజే్ తు TDS ఔు  ంచడం జమిగింది. 3 న లల తమహఴత ఆబ ఔు 70% తగిగంది. 6 న లలు ఖడుచ ే
షమకిూ ఆబ ఔు 90% తగేగషమకిూ ఇఔ ఔంటినఽమ గహ OD గహ తీషకొనడాతుకూ తుయిభంచఔుననద.ి   

********************************************************************************************** 

 ంకకోదగ న అనభరహలు  

ర ైనృియో నుహికటాశనర్  10375...ఇండియా 

 

   

నా చిననటనిండు ఔడా డాఔుర్ లన రహయు ేశంట్ లఔు చళేే ళఴేలన చఽళ యషభయమం తృొ ందేదాతున. నేన ఔడా రహమిలో 
ఔమిన  ై డాఔుర్ గహ ళఴేలందంిచాలతు ఔలలు ఔననటకిట బఖఴంతేడుకూ భాతబిే త యౌళన కొతున కహయణ్ాలఴలల  నా సిహా నం 
ఇంజితూమింగ్ ర ైప భయయౌ సహఫ్టు రేర్ ఇంజితూర్ గహ ళాయడాా న.  
 

చాలా షంఴతషయభుల తమహఴత బఖఴద్నఖీసం ఴలల  మకెట యధానం నయేుేఔునేంద్ఔు అఴకహవం మహఴడంతో తిమభానమ ర ైద్మ 
యధానాల ర ైప నా ద్ాలు  భయయౌంది. తద్మి 2008 డుళ ంఫర్ లో ముద్టి ర ఫైరి  ఴర్క షహప్ ఖుమించి ఔిటన యననపడె ఆగ 
బేగాల మీద్ AVP కోయుషఔు నమోద్ చేభంచఔుతు దాతుతు ూమిా చఱేహన. 9 న లలోల  JVP కోయుష ూమిా చళే 2013లో SVP 
కోయుష ఔడా ూమిా చేఱహన. ర ైఫరి  థ యతు ఆచమించడం నా జీయతాతుకూ ఔ కొీ తా అమహధ తున ఇచిే శేంటలన చఽళన తిీ 
షంద్యబంలోనఽ ఔ కొీ తా అఫామషనానబరహతున ఔయౌగించదేి. శేంట ల  తిమగిి ఴచిే మీమిచిేన ‘’ఫాఫా భంద్‘’ ఎంతో ఫాగహ 
తుచేళంద్తు ఔాతజఞత త లడాతుకూ ఴళేా  చ లేతు ఆనంద్ం ఔయౌగదేి. ేశంటల  తౄో న్ కహల్ష ళఴఔమించడం, రహమి ఫాధలన ఒఔతో 
యనడం, రహమికూ సహఴంతన చేఔమేే ిమ ఴచనాలు చ డం, బ డుఔల్ కహమంపలఔు హజయు కహఴడం, తిీ ఔకట ్ అనందాతున 
మేకతాెించరేే. శేంటల  యొఔక షభషమలు యతు దాతుకూ కహయణ్ాలు అనేఴలంచే తిీ షంద్యబంలోనఽ నాఔద ికొతా అనబఴబే, ఔకొతా 
తృహఠబే. ఈ యధానం నాలో నా బిమేం ఏమీ లేఔుండాన ేషఽక్షభబ ైన భాయులు తీషఔుఴషా ననట ల  అనబఴబ నైది.   
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SRHVP మిశన్ ఉయోగషిఽా  ఫాిడ్ కహస్కు చమేడం దాఴమహ తిీ కహయుా  ఎంత వకూాఴంతబ నైదో  అఴగహసన చషేకోఖయౌగహన. అలాగ ే
ేశంటల  షభక్షంలో మెమిడు తమాయుచేషా నపడె దీతులో కేఴలం ర ఫైరశిణ్ త భంద్ ఏమిలేద్తు త లుషకొతు రహమెంతో 
ఆనందించరేహయు.  
నేన నేయుేఔునన కొతున అంఱహలు మీ భుంద్ంచతేనానన: 
 నా 5 ½ షంఴతషమహల ర ైఫరి  సహధనలో నేన నేయుేఔునన గొ అంవం ఏమిటంట ేయత ిసాద్మంతో తృహిమిధళేా  సహఴమి తఔ 

యంటాయు, అద్బతాలు షాళుసహా యు.  
 మెమిడుల యశమంలో SM39 Tension దయీఘకహయౌఔ రహమధల యశమంలో అద్బతంగహ తుచేషా ననట ల  ననే 

త లుషకోగహయౌగహన. ఎంద్ఔంటే నా యశమంలోనే ఇది ఉయోగించిన తమహఴత నాలో ఎంతో భాయు ఴచిేంది. నా శేంట ల  
దీతుతు ఉయోగించిన తమహఴత రహమలిో ఎంతో భాయు ఴచిేంద్తు, రహమిలో ేిభ, అనమహఖం ఆతృహమమంగహ భాటాల డడం ఇలా 
ఎంతో భాయు ఴచిేననట ల  చ తృహయు. తుజంగహ చ తృహలంటే ఈయధంగహ రహమి అభితృహిమం త లుషకోఴడం ర ఫైరి  యధానంలో ఔ 
భుకమబ ైన యశమభు. దీతుఴలల  సహఴమి తిీ ఔకమలిోనఽ ఏ యధంగహ భాయు తీషఔుఴషా నానయు అనేద ిఅయధభఴపతేంది.  

 ేశంట  చ న యశమాలన ఒఔతో యనడం, రహమిలో నభభకహతున ఔయౌగించడం, ేిభతో భాటాల డడం చేమడం ఴలల  రహమిలో 
ఎంతో ఆతభయఱహఴషం  మగిి షఖం జఫుఫ అపడే భామబ ైతృో తేంది.  

 

 ేశంటలన చఽళటేపడె, కౌనషయౌంగ్ తుయఴఴించ ే షంద్యబంలోనఽ నాఔు కొతా ఐనటకిట సహఴమి అనఖీసం ఴలల  అంతా 
త మచిిన పషాఔం లా ఉండేది. నేన ర దై్మఱహషారమీతామ తృహియణ్మత ఔయౌగిన డాఔుమిన కహఔతోృభనటికట ర ైఫరి  యధానం దాఴమహ నా కోమిఔ 
తీమిే న సహఴమికూ ఎంతో ఔాతజఞతలు. సహఴమి ఈ మోజు ఴయఔ 4200 శేంటలన చఽళ ే అఴకహవం ఇచాేయు. ఈ యధంగహ 
ళేఴచమేడం దాఴమహ నాలో ఎననన భాయులు చోట చేషఔుననట ల  చ ఖలన. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

నుహికటశానర్ 01616...క ర భేలయ  

   

భా అభభ ర ఫైరి  యధానాతున నబేభరహయు కహద్. ఆబ ఔు 79 షంఴతషమహల ఴమషలో ఔమోజు సహమంతంి 9 ఖంటలఔు  ంటినొ 

ఴచిేంది. తక్షణ్బే ఆబ ఔు ఎద నైా  చికూతష చళేే అఴకహవం లేద్. ఎంద్ఔంట ే ఆబ ఔు ఖుండ లో ఔాతిిభ రహల్ఴ ఏమహట  

చేమఫడుంది. ంటితు తొలగించాలంటే ౩ మోజులభుంద్ నండు ళద్ధభు చషేఔుంటృ మహరహయౌ. నేన ఆబ ఔు CC11.6 Tooth 

infections ఇచిే తిీ 15 తుమిషహలఔు రేషకోరహలతు షఽచించాన. ర ంటనే ంటి నొ భామభభమంది. కొదీు  మోజులఔు భంట 

ఔడా తృో భంది. ఆబ  ఔతూషం ఔకసహమి ఔడా ద్ంత ర దై్మతు ద్ఖగయకూ ర యళళ అఴషయం మహలేద్. ఈ షంగటన తో భా అభభలో 

ఎంతో భాయు ఴచిే తిీ ఆమోఖమ షభషమఔు ర ైతియోతుక్సష తీషకోఴడంతో తృహట  తనఔు త యౌళన రహయంద్మకిట ఈ భంద్లు 

తీషకోభతు తృో ి తషఴిసోా ంది.  
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కొంత కహలం తమహఴత ఆబ ఔు ఖుండ ఔు షంబందించిన షభషమలు ఴచిే హళటలోల  చేమింది. అఔకడ ఆబ  మళిాతి యశభం 

గహభాయడంతో ఇంటికూ తీషఔుమహఫడుంది. కహతూ ఔతూషం ఔళైళ త మిచి చఽళ ేమళిాతి లేద్. దీతుతో ఔ న ల ూమిాగహ CC7.1 Eye 

tonic + SR291 Gelsemium + SR359 Zincum Met…TDS. ఇచాేన. తిీ ఔకయౄ ఆవయమ డ ేయధంగహ ఆబ  చఔకగహ 

కోలుఔునే షమికూ నా ఔుట ంఫ షబుమలు ఇది ఔ అద్బతంగహ ఫాయంచాయు. ఇపడె ననే కేఴలం ఏరో చినన గోయలు ఇచేే  ఴమకూాగహ 

కహఔ అద్బతాలు చళేే ర ైతియోతుక్సష తిితుధగిహ ఫాయషా నానయు.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

                                ర ైనృియో నుహికటాశనర్  01626...గరరస్క న మ కయం చషేా నన ర ైనృయిో నుహికటాశనర్ 03101...గరరస్క   

 

                                                             
 

గీీస్క లో జమగిే ఔ షద్షషఔు హజయభమ జూతుమర్ తృహికటుశనర్ గహ కహఴలళన ఈబ  ద్యద్ాశుఴఱహతా   కహలు యమగిి శేంట గహ 

భాయఴలళన మళిాతి ఏయడుంది. షద్షష జయుఖుతేననంత కహలభు ఆబ  ఫసుఱహ తన ఇఔ ర ఫైరి  ళఴేన 

కొనసహగించలేఔతృో ఴడమో లేఔ చాల తఔుకఴ సహా భ లో చమేఴలళ మహఴడమో ఓతేంద్తు ఫాయంచాయు. కహతూ సహఴమి అనఖీసం 

భమోలా ఉండడంతో షద్షష ముద్ట ిమోజున ేఆబ  అద్బత 108 ఫాక్సష న ఇంటకిూ త చేఔునానయు. ఇంటకిూ ఴచేేషమికూ తనఔు 

కహలు యమిగనింద్ఔు షహమం అందించాలతు ఫాయంచిన ఈ తృహికటుశనర్ భమయిౌనా అతాగహయు రహంతేలతో భుకం అంతా తృహయౌతృో భ 

చేగహ భామితృో భ ూమిాగహ అషహమ ళాతిలో ఉనానయు. ఖత మహతంితా ఆబ ఔు రహంతేలు, యమోచనాలు కహఴడంతో తుయజయ్ఔయణ్ –
డుఴ డైేశిన్ ఔు ఖుయభమ తూయషంగహ నలేమీద్ డుఉనానయు. బ మయిౌనా ర ంటనే CC4.8 Gastroenteritis మమ యు CC10.1 

Emergencies 200 ml తూటిలో మెండె చఔకలు రళే అతాగహమి చేత తాిగించాయు. అలా మెండెసహయుల  ఇచిేన తమహఴత ఆ మోజుఔు 

6TD గహనఽ భయునాటికూ TDS గహనఽ ఆ తమహఴత మోజు OD గహనఽ ఇఴఴడంతో ఆబ ఔు ూమిాగహ తగిగతృో భంది. ఐత ేఆబ  కూీంద్ 

డునపడె ద ఫఫ తఖలడంతో మెండె ఖంటల తమహఴత ఛాతీలో నొ మహఴడంతో బ మయిౌనా  CC10.1 Emergencies + CC20.7 

Fractures…TDS రహయం మోజుల తృహట  ఇఴఴడంతో అది ఔడా ూమిాగహ తగిగతృో భంది. ఈ ముద్టి అనబఴంతో తృహికటుశనర్ ఔు 

షంవమభులతునతొలగి ఏ షంద్యబంలో న ైనా ర ైతియోతుక్సష ఎంత ఫాగహ తుచేసహా యో అనబఴభభమంది. 

********************************************************************************************** 
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                                      నుహికటాశనరు విఴమహలు   

                                                            ర ైబ్రి  నుహికటాశనర్  10228...ఇండియా 
 

   

ర ైబ్రి  నుహికటాశనర్ 10228...ఇండియా నేన ఴాతాి మతీామ బ ైతుంగ్ ఇంజితూర్ న. 1973 నండు భా ఔుట ంఫ షబుమలంతా సహఴమి బఔుా లభు.  
తుమహఱహ, తుషాసలతో అలభటిషా ననయతకయ మళిాతేలలో సహఴమి భా ఔుట ంఫాతున ఆద్ఔునన షంద్మహబలు ఎననన. భా 
తయౌలద్ండెిల తృో ి తాషసం ఴలల  నాఖూర్ షమితి కహయమఔలాతృహలు అతునంటలిో తృహలనగ ంటృ ఉండేరహడుతు. కహతూ 1980 లో బ ైతుంగ్ లో 
చేమని తమహఴత 27 షంఴతషమహల తృహట  ళరేహకహయమఔీభాలలో నేన తృహలనగ నడం చాలా తఔుకఴన ేచ తృహయౌ. నా ఉదోమఖ మతీామ తయుచఽ 
ఫదయి్లు అఴపతేననంద్న భమిము నేన తుచషేా నన తృహింతంలో షమితి లేఔతృో ఴడంతో ళేరహకహయమఔీభాలలో తృహలనగ నడాతుకూ 
అఴకహవం ఔుద్యలేద్. 2007 లో తిమిగ ిఉదోమఖభాయు  ైన నాఖూర్ ఴచిేన తమహఴత తిమగిి ళేరహకహయమఔీభాలలో తృహలనగ నసహగహన. 
అపడపడె షమితి బజనలోల  ఔ తిేమఔబ నై ర ైఫరశిన్ యొఔక అనబూతి తృొ ందేరహడుతు. నాఔు చాలా ఆవేయమం అతుంచదేి. కహతూ 
ఇద్ంతా నా క్షేభం కోషం సహఴమి చళే ేయ్ల గహ ఫాయంచరేహడుతు.   
కహనొఔ షంద్యబంలో నాఖూర్ లో ఉనన నామహమణ్ యదామలమం అనే తృహఠఱహల 2008 బే న లలో EHV షద్షషన ఏమహట  
చేళంది. ననే భుంఫాభ నండు ఴచేే  శిక్షఔులఔు షహమం చేళేంద్ఔు రహలంట్ర్ గహ ఉనానన. ఇదే షంఴతషయం అకోు ఫర్ న లలో 
భుంఫాభ లోతు ధయభక్షతేంి లో ర ైతియోతుక్సష ఴర్క షహప్ ఉంట ంద్తు త యౌళ దాతుకూ ననే ద్యకాషా  చషేకోఴడబే కహఔ నా శీ్రభతి 
తు ఔడా తృో ి తషఴించి తీషఔు ర యళళన.   
ఈ షద్షషలో యవఴం లో తిీ ఔక ఴషా ఴప ఔ తిేమఔబ నై ఔింనలు (ర ఫైరశిణ్) ఉదాగ యం చషేా ంద్తు అయ దసేంలో ఔడా 
ఉంటామతు ఈ ఔింనల అషభతేలమం ఴలలన ే రహమధి ఔలుఖుతేంద్తు త యౌళంది. నేన బజనలో తృొ ందని అనబరహతున దీతుతో 
తృో యౌే చఽషకొతు ఉతాషసంగహ ఇద ి సహఴమి అనఖీసభతు ఫాయంచి ర ైఫరి  ళఴేన తృహియంభించాన. నేన నా శీ్రభతి ఇద్ుయం 
యజమఴంతంగహ శిక్షణ్ భుగించకొతు అద్బత పయౌతాలతో 11000  చైిలుఔు శేంటల ఔు ళేఴలందించండం జమిగింది.   
ర ైఫరి  యజమాలు నాఖూర్ లోతు ఎంద్మో సహభసో ద్యులఔు ేియణ్ ఇచిే ర ఫైరి  శిక్షణ్ తీషకోఴడాతుకూ భుంద్ఔు ఴచాేయు. ఇద ే
షభమభులో 3 ర ఫైరి  షద్షషలు ఔడా జయఖడంతో ూనా భమమిు భుంఫాభ శిక్షఔుల దాఴమహ 50 భంద ిసహభ బఔుా లు 
శిక్షణ్ తృొ ందాయు.  
నాఖూమోల  63 భంది తృహికటుశనయుల  ఉండగహ యమిలో 18 భంద ితుతమభూ షతమసహభ బ డుకరే్ రహమన్ ఔు తభ ళేఴలందిషా నానయు. 
యయు పటుమిా లో జమగిిన ముద్టి అంతమహజ తీమ ర ఫైరి  షద్షషఔు ఔడా హజయమామయు. భాలో ఇద్ుయు SVP కోయుషన ఔడా 
ూమిాచళే SRHVPన ఔడా తృొ ందాయు. మిఖతారహయు 9 ఆలమాలలోన, ఔ ఖుయుదాఴమహలోన, ఒఔ ఔభుమతుట్ ళ ంటర్ లోనఽ 
క్షాతుకూ ఔసహమ ితభ ళఴేలందిషా నానయు. ననే న లరహమ ీ మితృో యుు న భుంఫాభ లోతు భా కోఆమిానేటర్ ఔు ంసహా న. బభేు 
నాఖూమోల  తిీ న లలో షభాయు  2,700  శేంటల ఔు ళేఴలందిసహా భు. 
సహఴమి నాఔు సహభర ైతియోతుక్సష రహమహా  లేకలన ఴిందలీోకూ అనఴదించే అఴకహవం ఔడా ఔయౌంచాయు. ఔ యశమం మీతో 
తతుషమగిహ ంచకోరహయౌ. ఎపడభనా నాతో తృహట  తుచేళ ే నా షస తృహికటుశనయుల  ఱిహంతితులమం ర యళనపడె డాఔుర్ 
అఖగమహఴల్ గహమితు, శీ్రభతి ఴభే అఔకమమన ఔయౌళనపడె ఎంతో ేయిణ్ తృో ి తషహలన తృొ ంద్తాయు.  
నా ర ఫైరి  ళేఴదాఴమహ నేన తృొ ందిన మెండె ఆషకూాదామఔ బ నై అనబరహలన ఉద్సమిసహా న: 
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ముద్ట ిఅనబఴం:  
ఈ షంగటన బే 2009 లో జమిగింది. ఔ భఴిళ తీఴబి నై మోకహయౌ నొపలతో ఫాధ డెత ఉంది. ఆబ  ఔ షఽకల్ ితుషతృహల్ 
గహ తుచేషఽా  ఉంది. రహమ ిఔుట ంఫ షబుమలు ద్యవన షభమంలో సహఴమి సషా చలేనంతో షాలుంచిన యబూతి తృొ ందిన  ధనమజీఴపలు. 
తుమహవ, తుషాసలతో ఉననపడె, లల లు అనామోఖమభుతో ఫాధ డెతేననపడె షఴషాత కోషం ఈ యబూతితు ఉయోగిసహా యు. 
ఇపడె ఆ యబూతి డఫాఫ అడెఖున ఉనన కొదీుముతాం త భమేమీ లేద్. ఔనఔ ఈ ేశంట ఔు  ఆ యబూతి ఇఴఴడాతుకూ 
తటటాభషఽా న ేఔరహయం రచేి ఉనానయు.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
చిఴమి మోజున భా నాఖూర్ జిలాల  అధమక్షులు ఈవఴయభభ ళ లఫరశిన్ష కోషం కహయుా  ఇఴఴడాతుకూ  ఆ ఇంటకిూ ర యల మెండె యబూతి 
తృొ టాల లు ఔడా కహయుా  తో తృహట  ఇచాేయు. ఆ ఔుట ంఫ భంతా ఈ షంగటనఔు ఆవేయమ డు సహఴమీనే ఈ యౄంలో ంంచాయతు 
ఫాయంచాయు. 
భా జిలాల  అధమక్షులు ఆ భఴిళ ఆమోఖమం ఖూమిే  ఆమహ తీమగహ ఆబ  మెండె న లల నండు భంచాతుకే మిమితభభ తృోభంద్తు 
లోల ఔ యౄభులో ఆబ న ఉంచాభతు రహయు చ తృహయు. భా  ళిడ ంట  రహమతిో ఇటిఴలే 5 ఖుయు షబుమలు ధయభ క్షేతంి లో ర ఫైరి  
శిక్షణ్ తీషకొతు షతమసహభ బ డుకేర్ రహమన్ లో ద్తాత గహీ భాలఔు ర యల ళేఴ చేషఽా  అద్బత పయౌతాలు తొృ ంద్తేనానయతు ఔనఔ ఈ 
ఔుట ంఫభు రహయు ఔడా ర ఫైరి  మెబ డలీు తీషఔుంట ేఫాఖుంట ంద్తు చ తృహయు. ఆ శేంట  బయా నాఔు తౄో న్ చళే యశమం చ  
భంద్లు ఇరహఴలంట ేేశంట  తతుషమగిహ అఴషయభా అతు అడుగహయు. నేన అఴషయం లేద్తు మోగ ియొఔక యఴమహలు త లుషకొతు 
ఆబ  తీఴబి నై మోకహయౌ నొపలతో ఫాధడెతేననట ల  త లుషకొతు కూీంద ిమమెిడు ఇచాేన. 
(CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS) సహధాయణ్ షఽచనలతో.  
నేన ర యళన షభమంలో ఆ భఴిళ లోల తుద్తిృో త ఉంది. ఆబ ఔు తుదాిబంఖం ఔయౌగంిచడం ఇశుం లేఔ ఆబ  బయాఔు మమెిడు 
ఫాటిల్ ఇచిే రహడే యధానం చ తృహన. కహతూ అతన అనభభఔంగహ, అనభానాషద్ంగహ ఔతుంచడంతో ఈ భంద్లు 3 రహమహల 
ఴయఔు తుచేసహా మతు మెండె మోజుల భుంద్గహన ేతనఔు తౄో న్ చేళేా  తిమిగ ిభంద్లు తీషకొచిే ఇసహా నతు నభభఫయౌకహన.      
భూడె రహమహల తయరహత ఆబ  బయా తౄో న్ చళే ఇంకహ 5-6 గోయలు భాతబిే మిగయిౌఉనానమతు ఇంట ి ఎడసి్క చ త ే ఴచిే 
తీషఔుంటానతు చ తృహయు. అఴషయంలేద్ ననేేఴచిే ఇసహా నతు ఎంత చ నా అతన ఎడసి్క చ తృహయౌషందనేతు ఖటిుగహ ట ు ఫటుడంతో 
కొంచం ఫాధాఔయంగహనే ఆ యఴమహలతూన చ  నా బనేలుల డుతు కూీంది ఫ్ోల ర్ లో ఉంచి రహయు మహగహన ే ననేండే ముద్ట ి ఫ్ోల ర్ ఔు 
తీషఔుయభభతు చ తృహన. 
10 తుమిషహల తమహఴత చపడె యతు తలుప త మిచ ేషమకిూ ఫసుఱహ నాజీయతంలో అంతటి షహక్స ఎపడఽ ఔలఖలేదేమో, నా ఔళళతు 
నేన ే నభభలేతు మళిాతి. నా ేశంట  ఆబ  బయాతో ఔలళ ఴచిే ఎద్యుగహ తుయౌచి ఉనానయు. రహళళకూ క్షభాయణ్ చ  లోయౌకూ  
ఆహఴతుంచాన. ఎంద్ఔంటే కహళైళనొపలతో ఇఫఫంద ిడెతేనన ఆబ తో అతున బ ట ల  ఎకూకంచినంద్ఔు తుజంగహ నాఔు చాలా 
ఫాధతుంచింది. ఐతే రహయు లేద్ండు భూడె రహమహలోల  జమగిిన ఈ ‘ర ఫైరి  అద్బతాతున’ మీఔు ఔయళల మహ చఽదాు భనే ఎడసి్క కోషం 
ట ు ఫటాు భతు చ తృహయు.  షఽకల్ ితుషతృహల్ గహ తుచషేా నన ఆ భఴళి న లల తయఫడు ళ లఴపలోల  ఉండడం ద్ుతి కహద్తు తన 
ఉదోమగహతుకూ మహజీనాభా చదేాు భతు ఔడా తుయిభంచఔునన తయుణ్ంలో ఆబ  oటమగిహ ఔతూనళళతో సహఴమితు రడేెకొనన తృహియధనలు 
పయౌంచి ఈ ర ఫైరి అన ేఅభాతం యౄంలో తన అంఖ ర ైఔలమభు నండు కహతృహడాయతు చ తృహయు. జెై సహభమహం. 
మెండఴ అనబఴభు:  
ఆ మోజులలో (2007లో) భా నాఖూర్ షమితి ఇఔకడుకూ 45 కూలోమీటయల ద్ఽయంలో ఉనన తృహనాఴడు అన ేగహీ భాతున ద్తాత తీషఔుతు 
షతమసహభ బ డుకేర్ రహమన్ దాఴమహ న లఔు మెండెసహయుల  అలోతిక్స భంద్లు ఇచేేరహయభు. ననే రహలంట్ర్ గహ చయుఔుగహ ఆ ళఴేలో 
తృహలనగ ంటృ ఉండరేహడుతు. కొకఔకసహమ ి భా రహమననల  భంద్లు ఐ తృో భేయ. బేభు యనమంగహ ఆ గహీ భషా లతో యశమం చ  
తఴయలోనే భంద్లు త చిేఇసహా భతు చ ేరహయభు.  
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భా నాఖూర్ ళేరహద్ళ్ తిీ షంఴతషయం (ఇటికట ఔడా) భామిే భమమిు ళ  ుంఫమోల  ఱిహంతితులమం ళఴేఔు ర ళైత ఉంటాయు. 
అలా ర యళనపడె యమిలో కొంద్యు డాఔుర్ అఖగమహఴల్ గహమఴిద్ు నండు ర ఫైరి  మమెిడు లు త చేకొతు అద్బతాలు సహధించరేహయు.   
ఇద ేషభమంలో ర ఫైరి  శిక్షణ్ కోషం ఆషకూా ఉనన సహభ బఔుా లు మహఴచేతు లుప మహఴడం 2008 నాఖూర్ నండు ఐద్ఖుయు 
ధయభక్షతేంిలో AVP శిక్షణ్ యజమఴఴంతంగహ భుగించకొనడం జమిగింది. ఆనంద్ఔయబ ైన యశమం ఏమిటంటే ేశంట ఔు 
నమా ైసహ ఔడా కయుే లేద్, భంద్యౌచేే రహమ ి కయుే నాభభాతబిే. ఇపడె బభేు బ డుఔల్ కహమంపలఔు ర యళనపడె 
భంద్లు ఐతృోమామతు త లలముసం రషేకొతు మహఴఔకయలేద్. ఈ ర ఫైరి  భంద్లతో ఎంతభందికెనైా ర దై్మం అందించఴచే.  
భుంఫాభ నండు ఴచిేన తమహఴత భా షతమసహభ బ డుకరే్ రహమన్ తో తృహనాఴడు గహీ భంలో ముటుముద్టిసహమిగహ ర ైఫరి  కహమంప 
 టాు భు. భాకూఴఴఫడున 54 CC కూట ల  (ఆ మోజులోల  AVPలఔు 54 CC ఫాక్సష లు ఇచేేరహయు), గోయలు, భంద్ ళసహలు, ళుఔకయుల , 
మెడ్ ఫుక్స (భాకూచిేన గెడై్) అతూన తీషకొతు తృహన్ రహడు గహీ భం ర యళళభు. ముద్టిసహమిగహ ఎఴమితూ తుమహవతో ంఔుండా 36 భందకిూ 
ర ైఫరి  భంద్లు, 100 భందికూ అలోతి భంద్లు ఇచిే ఆనంద్ంతో ఇంటకిూ చమేహభు. భా ఐద్ఖుయభు భాలో బేభు 
ఎట ఴంట ిసహఴనబరహలు, అభితృహిమాల, ఴమఔాయుచకోఔుండా తమహఴత కహమంప ఎపడెఴషా ందా అతు ఎద్యు చఽడసహగహభు. 
ఎంద్ఔంటే ఈసహమ ికహమంపలో ేశంట ల  అలోతి ర ైప ముఖుగ  చఽపతామహ, ర ఫైరి  మెబ డలీు అడెఖుతామహ త లుషకోరహలతు  ఆషకూా 
 మగిింది.  
భాకెంత ఆవేయమం అభమంద్ంటే బేభు ర ఫైరి  మెబ డలీు ఇచిేన 36 భంది శేంటల ఔు నమభభమంది. భుకమంగహ భలఫద్ధఔం, 
చయభరహమధలు, మోకహళళ నొపలు, జలుఫు ద్ఖుగ  ఇట ఴంటి రహటికూ బమేిచిేన మమెిడులు అంద్మికట చఔకగహ తుచేఱహభ. దీతుతో 
ర ైఫరి  ేశంటల  షంకమ 54ఔు  మగిింది. ఆయధంగహ తయురహత కహమంపలలో ర ఫైరి  శేంటల  షంకమ అలోతి శేంటల  షంకమఔంట ే
 యుఖుత ఴచిేంది. 
ఔసహమి కహమంపలో భా అలోతి డాఔుర్ శేంటలన చఽడడం తఴయగహ భుగించకొతు  ర ైఫరి  భంద్యౌషా నన భా ఔకకూ ఴచిే 
ఔయుేనానయు. తమహఴత తనకూ ఔడా ర ఫైరి  మబె డలీు కహరహలతు అడుగ ితీషకోఴడం భాకెంతో ఆవేమహమతున ఆనందాతున ఔయౌగంిచింది. 
ఈ యధంగహ 12 గహీ భాలలో ఔీభం తఔుండా ర ఫైరి  భమమిు అలోతి భంద్లు ఇషఽా  కహమంపలు తుయఴఴషిఽా  ఉనానభు. 
పయౌతాలు ఔడా అద్బతంగహ ఉంట నానభ. జె ైసహభమహం. 
 
********************************************************************************************* 

   అలము  & మధరము 2 

“ఓం మంతి్ం దాామహ ను ందగయౌగే ఉవమనము”: ఈ మంతోి చాారణ దాామహ రహులు త్గుగ తాభ. ళ ైఖోనఽమమోఎండోకిరనాలజి తిికలో 
అచెైాన ఒక చినన అధమయనం ికహరం 2012 లో కహయౌనోూ మ నయా వివావిదామలయంలో చితా్ ర ైకలమము (డిబెంలయా)తో బ్ాధడే 45 
మందిని మెండ్ర గూర ులుగహ చళే ఒక గూర ుకు 8 రహమహలనుహటు మొజూ 12 నిమిషహలషమయం ఓంకహర ధామనంతోనఽ మమొక గూర ుకు 
12 నిమిషహల షమయం విఱహర ంతి కలుగజ్ేళర CDని వినించారు. రకా మ క్షల దాామహ తెయౌళన అంవం ఇమంటే ఓంకహర ధామనం చేళన 
రహమ  రహులు చాలా ఴరకు త్గ గనటుు  షఽచికలు తెయౌనుహభ.  

********************************************************************************************* 

 ఆమోగమ చిటాకలు  

సహభ ర ైనృియోనిక్స్ అందించే ఆమోగమ షమాచారము, కథనాలు విజ్ఞా నము నిమితా్బత. దీనిని ర ైదమ షలహలుగహ ఫావింకమహద. మీ రశంటు  యొకక ితమేక ర ైదమ 
మ ళథతి నిమితా్ం త్మ త్మ ర ైదమ నిుణులని షంిదింక ఴలళందిగహ షఽచింకండి.     



 

 

13 

 

 బ గీనలమం కతుజం యొఔక ఉయోగహలు భమిము మీ ఆమోఖమ మియక్షణ్లో దీతు తృహిభుకమత  

బ గీనలమం ఇది భన వమయీంలో పశకలంగహ లభించే ఈ కతుజభు షసజంగహ ఎననన ఆహయ దామహధ లలోనఽ అనఫంధ ఆహయ 
ఉతతేా లలోనఽ, కొతున యకహల ఓశధాల లోనఽ (మాంటాళడ్ష& లాకేజటవి్సష) లబమభఴపతేంది. బ గీనలమం లేఔతృో త ేభన దేసం 
వకూాతు ఉతతాి చేమలేద్, భన ఔండమహలు ఱహవఴతంగహ ఔుంచించఔుతృో భ ఉంటాభ, ఇంకహ భన యఔాం లోతుకూ యడెద్లభమే కొఴపఴ 
ఱహతాతున తుమంతిించడం ఔడా అసహధమబే.     

ఇద ి భనవమయీం లో జమగిే వకూా సహా భలన ఔీభఫదీధఔమించడం, యఱహీ ంతిగహ ఉండడాతుకూ దోసద్ డడం, ఖుండ  భమమిు యఔా 
నాళభుల ఴమఴషాన  ఆమోఖమంగహ ఉంచడం ఴంటి   300 యకహల యసహమతుఔ చయమలఔు అఴషయం. 
బ గీనలమం లోం భన వమీయంలో అషాభా, భధబేసం, ఫర లుఎభుఔలరహమధి ఴంట ి అనేఔ యుఖభతలన ఔయౌగషిా ంది. తఖు 
తృహళళలో దతీుతు తీషఔుననటలభత ేఖుండ జఫుఫలఔు ద్ఽయంగహ ఉంచతేంది.   
 

బెగరనలయం మన DNAన షంరక్షిషా ంది  
బ గీనలమం లోం భన DNA షంఱలలశణ్న న భభదిం చేసహా మతు అధమమనాలు షఽచిషా నానభ. DNA ట తఴభు భనం 
తీషఔునే బ గనీలమం మీదే ఎఔుకఴ ఆధాయడుఉంట ంది. బ గీనలమం DNA తుమహభణ్ాలన ళాయయచడబే కహఔ జనమయబ ైన 
లోo ఴలల  DNA క్షమభఴడం తుమోధించడంలో షహమకహమగిహ తుచేషా ంది. బ గనీలమం ATP తో ఔయౌళ  భన వమయీంలో తృో ి టన్ల  
ఉతతాికూ, DNA తుమహభణ్ం చద్ఴడాతుకూ కహయణ్బ నై RNA ఉతతాికూ ఔడా కహయణ్భఴపతేననది.   

బెగరనలయం మన వమరరంలోని విదమతాాసక షమతౌలమమున కరమబ్దీధకమ షా ంద ి

భన వమమీహతుకూ అఴషయబ నై కహయౌశమం, సో డుమం, తృొ టాలమం ఴంటి కతుజ లఴణ్ాల షభతౌలమం కహతృహడడం దాఴమహ 
యద్మతాఴసఔతాఴతుకూ, ఔండమహల షంకోచ రహమకోచాలఔు, సాద్మ షంద్నఔు ఈ బ గనీలమం ధిాన బూమిఔ తుయఴఴిసోా ంది.  

రకాము, సాదయము, ఎముకల టిశా ళథతికి బెగరనలయం  
ఎభుఔలు ఖటిుగహ ఉండాలంటే కహయౌశమం ఫాగహ తీషకోరహలతు భనం తయుచగహ యంటృఉంటాభు. అలాగ ేఆమోఖమఔయబ ైన ఎభుఔల 
తుమహభణ్ాతుకూ బ గీనలమం తృహత ిఔడా ఎంతో ఉంది.  సహధాయణ్ంగహ ఎభుఔల ఖటిుద్నాతుకూ కహయౌశమం భాతలిు తీషఔుంటృ ఉంటాయు 
కహతూ ఫర లుఎభుఔల రహమధి మహఔుండా ఉండాలంటే కహయౌశమం ఔంటే  బ గనీలమం ఎఔుకఴ తీషకోఴడం భంచిది.  
భానఴ సాద్మాతుకూ బ గనీలమం అతి భుకమబ నై తృో శఔ దాయధభు. ఖుండ  ఔండమహలు టశిుంగహ తుచేమడాతుకూ ఇద ి
షహమకహమిగహ ఉంట ంది. యఔాఔణ్ాల తుమహభణ్ంలోనఽ, యకహా తున లచన యచడం లోనఽ దీతు తృహత ిఎంతో ఉంది ఔనఔ ఖుండ జఫుఫల 
తుమోధాతుకూ ఇద ంతో ఉఔమిషా ంది. 
బెగ నలయం మమ యు మధబతస రహమధి  
బ గీనలమం ఎఔుకఴగహ ఉనన ఆహయ దామహధ లన తీషకోఴడం తిేమఔంగహ భధబేస షభషమ నండు ద్ఽయంగహ ఉంచతేంద ి 
ఎంద్ఔంటే ఖూల కోజ్ జీఴకూీమలో బ గనీలమంకూ భిుక తృహత ి ఉంది. ఴ ైతృో బ గీనళేమిమా (బ గీనలమంలోం) ఇనషయౌన్ 
షభషమఔు దోసద్ డెతేంద ితిమిగ ిఇదే భధబేస రహమధకిూ దామతిీషా ంది. భధబేసం భూతంి దాఴమహ ఎఔుకఴ బ గనీలమం 
వమయీం నంచి ర యలతృో భేటట ల  చేషా ంది. ఆయధంగహ ఏయడ ేబ గీనలమంలోం ఇనషయౌన్ తఖు మోతాద్లో వమయీంలో ఉండఔుండా 
చేషా ంది. అంద్ఴలన భధబేసం అద్పలో ఉండఔుండా ఇంకహ జటలిబ ైభేమ అఴకహవం ఉంది.  
బెగ నలయం లోం లక్షణాలు  
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 జాభంట ల  భమిము ఔండమహల నొపలు  
 రహప  
 ఆఔయౌ లేఔతృో ఴడం యకహయభు  
 తిమిభయులు భమమిు ఴళైళ జలద్మింప  
 బ ైగేీన్ తలనొ  
 అలషట  
 సహధాయణ్బ ైన తూయషం  
 ఫర లు ఎభుఔల రహమధి  
 యఔాంలో చఔకయ ఱహతం తులఔడ లేమి  
 అధఔి యఔా తృో ట   

ఇటఴిలే ర లుఴడున నఽతన అధమమనాలు బ గీనలమం లోం భన భానళఔ ఫారోదేఴఖభుల నై ఔడా ఫిాఴం ఔయౌగిషా ంద్తు 
త లుపచనానభ. ఎఴమెతై ే తుద్లిేమితో, డు శిన్, ఫారోదఴేఖ అలజడెలతో ఫాధ డెతేనానమో రహమ ి ఆహయంలో బ గీనలమం 
ఱహతం  ంచడం దాఴమహ భంచిపయౌతాలు ఔయౌగహభ. అలాగ ేరహమ ిబమాందోళనలు అబద్తిా ఫాఴం ఇయఔడా తఖుగ భుకం టాు మతు 
షఽచిషా నానభ. ఱహషారరేతాలు బ గీనలమంన తఔుకఴ అంచనా రేమడాతుకూ దాతు తృహిభుకమత ఖీఴించలేఔతోృ ఴటాతుకూ భమో కహయణ్ం 
యఔామకీ్ష దాఴమహ బ గనీలమంఱహతం త లుషకోఴడం ఔశుం. ఎంద్ఔంటే యఔాంలో బ గనీలమంఱహతం ఉండదేి ఔక ఱహతబే. ఔనఔ 
యఔయకహల తాజా ళైళ తినడంఴలల  బ గీనలమంలోం నండు ద్ఽయంగహ ఉండఴచే. 

 

 

    

బెగరనలయం లోనుహనికి గురభమే అఴకహవం ఉనన ఴమకుా లు  

  55 షంఴతషమహలఔు  ఫైడునరహయు 
  తిీమొజూ ఆలకహల్ తీషఔునరేహయు, కపెన్ తో ఔడున తృహతూమాలు లేదా సో డాలు తీషఔునే రహయు  
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 భూత ియషయజనఔు షంఫంధించిన, ఖుండ జఫుఫలఔు, ఆషాభాఔు, షంతాన తుమంతణి్, ఈసోు ో జనె్ బమీాకూ చ ందని భంద్లు, 
ఇట ఴంటరిహటికూ  షంఫంధించిన భంద్లు తీషఔునరేహయు  

 భానళఔబ నై, ఱహమీయఔ బ నై ఴతాిడుకూ ఖుమెనై రహయు, లేదా వషారచికూతష, కహయౌన గహమాలు, యౌఴయుఔు షంఫంధించిన రహమధలు 
ఉననరహయు 

 జీయి షంఫధబ నై రహమధలుననరహయు  

బెగరనలయం ఎకుకఴగహ లభమమభేమ ఆహర దామహధ లు  

1.    తృొ ట ు   – ధానమభు, గోధభలు, ఒట ల   

2.   భూయౌఔలు  – ధతుమాలు, కొతాిమియ, కూంజలకభు, పదనీా, బ ంతేలు, షఫాజ లు భమమిు తేలళ    

     3.    యతానాలు  – ఖుభభడు, తృొ ి ద్ు తియుఖుడె, అయవగింజలు, నఴపఴలు  
     4.    గింజలు – ఫాద్ం గింజలు, ఫ జిిల్ నట్ లు, జీడుప భమిము దేఴదాయు గింజలు 

     5.    నలలతు చాకెలట ల    

బ గీనలమం పశకలంగహ లభించే  ఇతయ దామహధ లు: తృహలఔయ, కహమఫరజీ, ఎండున చిఔుకడె యతానాలు, ధానమభులు, ఫ డి్, 
అమహలు. 

ఇంతకేహఔ తగనింత కహయౌశమం, యటమిన్ D భమమిు యటమిన్ K ఉననటిు  ఆహయభు తీషకొననటలభతే బ గనీలమం యొఔక ూమిా 
పయౌతాలు తృొ ంద్ఴచే. షభతేలమం ఖల ఆహయం, షంధామ షభమాలలో షఽయమ మహశిభకూ లోనకహఴడం ఇయఔడా భన దేహతుకూ 
అఴషయబే.    

 

                          For serving size for specific foods see the Nutrient Rating Chart. 

టాిక  1: ళనూహరు్ చేళన ఆహర మిత్తలలో (RDAs )బెగరనలయం   దినరహమర మోతాద  
ఴయష  ురుశతలు  ళా ీలు  గరబఴత్తలు  బ్ాయౌంత్లు  

పటిునటినండు  6 న లలు  30 mg 30 mg   

7–12 న లలు  75 mg 75 mg   

1–3 షంఴతషమహలు  80 mg 80 mg   

4–8 షంఴతషమహలు  130 mg 130 mg   

http://whfoods.org/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75#foodchart
http://energizingdishes.com/wp-content/uploads/2012/06/Screen-Shot-2012-06-25-at-10.12.26-AM.png
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టాిక  1: ళనూహరు్ చేళన ఆహర మిత్తలలో (RDAs )బెగరనలయం   దినరహమర మోతాద  
ఴయష  ురుశతలు  ళా ీలు  గరబఴత్తలు  బ్ాయౌంత్లు  

9–13 షంఴతషమహలు 240 mg 240 mg   

14–18 షంఴతషమహలు 410 mg 360 mg 400 mg 360 mg 

19–30  షంఴతషమహలు  400 mg 310 mg 350 mg 310 mg 

31–50 షంఴతషమహలు  420 mg 320 mg 360 mg 320 mg 

51+ షంఴతషమహలు 420 mg 320 mg   

 

భూలభులు:  
http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/ 
http://www.ancient-minerals.com/magnesium-benefits/what-is-function/ 
http://www.doctoroz.com/blog/daniel-heller-nd/magnesium-miracle-mineral 
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium 
http://undergroundhealthreporter.com/magnesium-health-benefits/#axzz34AqqR6IE 
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

డెంగుమ జ్ారమా! నీఴు ిమాదంలో ఉనానరహ ? 

 

డ ంఖుమ అన ే అతమంత ఫాధాఔయబ నై జఴయం ( డ ంగ్-గే అతు లఔఫడెతేంద)ి వతాఫాు ల తయఫడు భానరహయకూ హతు ఔయౌగషిఽా  
ఉననటికట 1980లో అనఽసమంగహ ఇద ిఉధాతంగహ యషామంిచ సహగింది. ఇటఴ్యౌ ద్ఱహఫాు లలో డ ంఖుమ కషేలు ఔడా నాటకటమంగహ 
 యఖసహగహభ. ించ రహమాంగహ 2.5 మియౌమనల  జిలు అనగహ షభాయు 40% డ ంఖుమ ఫామిన డునట ల  అంచనా. ఇట ఴంట ి
తృహిణ్ాంతఔబ నై రహమధ ిఖుమించి భనం త లుషకోఴలళన యశమాలు కూీంద్ ఇఴఴఫడాా భ.    

డెంగుమ అంటే ఇమిటి? డ ంఖుమ అనదేి ఏడుస్క ఎజిు   అనే ఉశిభండలప ఆడ దోభ దాఴమహ తీషఔుతృో ఫడే నాలుఖు యకహల ర ైయస్క లలో 
ఏ ఔకదాతుతో న ైనా ఔయౌగ ేఫ్ూల  ఴంటి జఴయభు. ఈ  దోభలు  డ ంఖుమ, చికనెగ నామ, ఎలోల  పఴర్ భమిము ఇతయ రహమధలన ఔయౌగించే 
ర ైయషలన చయేరేసహా భ. ఈ దోభలన త లలతుభచేలు ఖల కహళైళ మొభుభఫాఖంలో గీతలలాంట ి రహట ి దాఴమహ ఖుమిాంచఴచే. ఈ 
దోభలు ఆపకిహ కండంలో ఴియధభానబ నైా ఆ తమహఴత ించభులోతు ఇతయ ఉశిభండల, ఉ ఉశిభండలప తృహింతాలఔు 
యషామించాభ. 

ఉతామహది తృహింతంలో ఈ దోభ ఆళమా టెఖైర్ దోభ లేదా ఏడుస్క ఆలోఫఔుస్క దోభ దాఴమహ రహమషా ంది. దతీు తిమేఔత ఏమిటంట ే
చలలతు రహతాఴయణ్ాతుకూ ఔడా ఇద ితట ు కోఖలద్. దతీుకూ నలుప త లుప భచేలు ఖల కహళైళ, అదేయంఖు గతీలు ఖల వమయీభు 
ఉంట ంది. ఇది ద్క్షుణ్ాళమా ఉశిభండల ఉ ఉశిభండల తృహింతాతుకూ చ ందనిటకిట ఖత మెండె ద్ఱహఫాు లలో అంతమహజ తీమంగహ 
ఎఖుభతి దిఖుభతి చమేఫడ ే ఴషా ఴపలదాఴమహ ించభంతా యషామించింది. ఈ దోభ ించ రహమాంగహ ఎననన జాతేల రహమకిూ 
ఇఫఫంది ఔయౌగించ ేమతీిగహ తమాయఴడాతుకూ కహయణ్ం ఇది ఉశిభండల (చితాడు తృహింతాలఔంటే ఔడా) తృహింతాలలో ఫిలుతోంది. ఇద ి
మహతిిూట ఔంట ేఖలే రహమధకిహయఔ ర ైయస్క న చేయరషేా ంట ంది. ఈ దోభన టెైఖర్ భళకటో అనడాతుకూ ధిాన కహయణ్ం దీతుఔునన 
చాయలు పయౌతు తృో యౌఉంటాభ. రహమధి ఫామని డా భానఴపలు భమొఔమికూ నయేుగహ హతు ఔయౌగించలేయు. కహతూ యమితు ఔుటిున దోభలు ఆ 
ర ైయస్క న ఆమోఖమఴంతబ ైన రహమికూ చయేరమేడం దాఴమహ హతుఔయౌగిసహా భ.   

http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/
http://www.ancient-minerals.com/magnesium-benefits/what-is-function/
http://www.doctoroz.com/blog/daniel-heller-nd/magnesium-miracle-mineral
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
http://undergroundhealthreporter.com/magnesium-health-benefits/#axzz34AqqR6IE
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75
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ఎకకడ్ ఈ రహమధి ఎకుకఴగహ ఉంది? ఈ ఇన పక్షన్ భుకమంగహ ద్క్షుణ్ అబ మకిహ భమిము భధమ అబ మికహలో ఎఔుకఴగహ ఉంద ి
ఎంద్ఔంటే ఇఔకడ ఉండే ఉశిభండలప రహతాఴయణ్ం ఈ దోభలు ఫిలడాతుకూ అనఔలంగహ ఉందిఔనఔ. ఇంతకేహఔుండా ఈ 
షభషమ ఆగేనమ ఆళమా, ఆపికహభమమిు డభయ ళపక్స తృహింతాలలో ఔడా ఉంది. ఇంకహ ఈ షభషమ మూయప్ లోతు కొతున 
ఫాగహల, యషహమ భమమిు అబ మికహలోతు బ కూషఔన్ షమిసద్ు ఔు షమీభుగహ ఫ్ోల మడిా తృహింతంలో ఔడా ఉంది.  

రహమధి లక్షణాలు ఇమిట?ి అబ మికహలోతు ళ ంటర్ పర్ డుళజ్ ఔంటోి ల్ అండ్ రి నశణ్ షంషా కిహయభు ఈ రహమధకిూ ఖుమెైన రహమిలో షఖం 
భందికూ రహమధి లక్షణ్ాలు ఏమీ ఔతుంచఴప. కహతున మిఖతా షఖం భంది అంతా అద్ాశు ఴంతేలు కహయు. ఎంద్ఔంటే దతీు ఫామిన 
డారహమికూ తీఴబి ైన ఫ్ూల  ఴంటి లక్షణ్ాలు శియఴపలఔు, లల లఔు,  ద్ురహమికూ ఔడా ఔలుఖుతేనానభ.   

డ ంఖుమ ఖుమించి ఎపడె ఆలోచించాలంట ేజఴయ తీఴతి (40°C/ 104°F) ఉండు తీఴబి నై తలతృో ట , ఔళళ ర నఔ నొ, ఔండమహలు 
జాభంట ల  నొపలు, తలతిపడె, రహంతేలు, ఖీంధల రహప లేదా ద్ద్ు యుల , యటలిో ఏ మెండె లక్షణ్ాలు ఉనాన అది డ ంఖుమగహ 
ఫాయంచఴచే. ఈ రహమధి ఔయౌగనిపడె ఎభుఔలు యమిగ ితృో తేనన ఫాధ ఔలుఖుతేంది ఔనఔన ేదతీుతు ఎభుఔలు గలిే రహమధ ి(ఫరకి్స 
ఫర న్ పఴర్) అతు ఔడా అంటాయు. రహమధి కహయఔ దోభ ఔమచిిన 4-10 మోజుల ఴయఔు మోఖ లక్షణ్ాలు మహఔుండా ఆ తయురహత షభాయు 
2-7 మోజుల ఴయఔ రహమధి లక్షణ్ాలు ఔతుసహా భ.  

తీఴబి నై డ ంఖుమ రహమధ ిఴలన యఔాంలో తృహల సహభతగిగతృో ఴడం, ద్ఴి ఱహతం  యుఖుద్ల, ఱహఴవకోవ ఇఫఫంది, తీఴ ియఔాసహిఴం, అంఖలోభు 
ఇలాంటిద ిఏదో  ఔట ిఔయౌగి తృహిణ్ాంతఔభఴపతేంది. తీఴ ిరహమధ ియొఔక ఴ చేమఔి లక్షణ్ాలు తొయౌ రహమధ ిలక్షణ్ాలు ఔనడున3-7 
మోజులఔు ఔనడతాభ. అయ వమయీ ఉషిో ఖీత తఖుగ ద్ల (38°C/ 100°F ఔంటే తఔుకఴ ) తీఴబి ైన ఔడెపనొ, ఆఖఔుండా 
రహంతేలు, రేఖంగహ ఱహఴవ తీషకోఴడం, యఔాం డడం, తూయషం, యఔారహంతేలు ఴంటియ. ఆ  ైన 24–48 ఖంటలు  చాలా యలుర ైనయ. 
ఈ షభమంలో షమభి ైన ర దై్మం అంద్ఔతృొ త ేతృహిణ్ాతుక ేభిాద్ం.  

ఎంత్ సుఴిబైెనద?ి  ించ రహమాంగహ ఐద్ లక్షల భంది తిీ షంఴతషయం ఈ రహమధి ఫామిన డెతేంటే యమలిో చాలాభంది 2-7 
మోజులలో కోలుఔుంట నానయు. కొంద్మకిూ భాభూలు జఴయం కొంచం తఖగగహనే, ఈ రహమధి యొఔక ఇంకో తీఴబి నై యఔం -  ఴమీోమేజిక్స 
పఴర్ అనదే ిఴసోా ంది. దతీుఴలల  అతమంత తృహిభుకమత ఖల అఴమరహలు తృహడభ తృో ఴడం, యఔాసహిఴభు, డుఴ డైేశిన్ ఔలుఖుతాభ. 
చిఴమికూ భయణ్భు ఔడా షంబయంచఴచే. కహతూ డ ంఖుమఔు తొంద్యగహ ర దై్మం తీషఔుననటలభత ేడ ంఖుమ రహమధ ిఱొకూన రహమలిో  
షిా తం నఽటకిూ ఔ ఱహతం ఔంటే తఔుకఴ భందికూ భాతబిే భయణ్ం షంబయంచ ేఅఴకహవం ఊంది. 
                                       
చికిత్్ మమ యు నిరహరణ? ేశంటల ఔు రహమధి లక్షణ్ాలన ఫటిు  భంద్లు ఇఴఴఫడతాభ. రహయు ఎఔుకఴగహ తూయు తాిఖఴలళ 
ఉంట ంది. ఐతే దీతుకూ ఇంకహ షయభన భంద్ ఔనగొనఫడలేద్. మఱిోధఔులు తగని రహకూషన్ కోషం మితినషఽా న ే ఉనానయు.  
(ర ైతయిోతుక్సష తృహికటుశనయుల  మీ మెప మెన్ష పషాకహలు మిశ్రయౌంచి డ ంఖుమ జఴమహతుకూ షమిడే కొమోఫ న ఎంచకోండు)  

ఒకసహమ కనాన ఎకుకఴ సహరుు  ఴషా ందా? ఔసహమి మీయు డ ంఖుమఔు ఖుయభమ తురహయణ్ తృొ ందితే ఆ తిేమఔబ నై ర ైయస్క నండు రహమధ ి
తుమోధఔత సహధించినటేల , కహతూ మిఖతా భూడె ర ైయస్క ల నండు కహద్. చాలా దఱేహలు ఈ నాలుఖు యకహల ర యైస్క లఔు షఴఖాహలు  
ఔనఔ ఎఴమెైన మెండఴసహమ ిఈ రహమధకిూ ఖుమెతైే రహమద ిలక్షణ్ాలు చాలా తీఴంిగహ ఉంటాభ. మిళాతేలన భమింత దఖిజాయేడాతుకూ 
డ ంఖుమ ర ైయస్క న చేయరళేే దోభలు, ఎలోల  పఴర్ భమిము చికనెగ నామలన ఔయౌగించే ర ైయస్క లన ఔడా చయేరేసహా భ. అంటే ఔక 
కహట  అనేఔ యకహల ఇన పక్షనలన ఔయౌగషిా ంద్ననభాట.  

ిషా త్ షంఖమ ఎంత్? ించ ఆమోఖమ షంషా కిహయం 50 నండు 100 మియౌమనల  జనాఫా (2013 అధమమనం కిహయం ఈ షంకమ 
400 మియౌమనల  ఴయఔ ఉండొచేతు అంచనా) ఈ ఇన పక్షన్ కూ ఖుమిఓతేననట ల  అంచనా. ఔక అబ మికహలోనే 2003లో 5,20,000 
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గహ ఉనన షంకమ 2013 నాటకిూ 2.3 మియౌమనలఔు  మిగింద్తు అంచనా. 2014 జూన్ భధమలో జమిగని ించ ఔప్ పపటాఫల్ భామచ్ ల 
కోషం ఆతిధమ దవేం ఫ జిిల్ ర మిీగహ డ ంఖుమ చయేరళే ేదోభలతో ముద్ధం చళేంద్నే చ తృహయౌ.    

ఎందకంత్ ఎకుకఴ? ఈ యశమంలో భనం ించీఔయణ్ (గోల ఫల ైజశేణ్)న తపటుఴచేనేమో. దోభలు రహమతృహయ షంఫంధతి 
ఴషా ఴపలదాఴమహ ఔ చోటనండు భమోచోట ఔు ఫదియ్ ఐతృో తేనానభ. ఇలా దోభకహట ఔు ఖుయభన మిాణ్ఔిుడె ఔడా తనండ ే
తృహింతంలో ఈ రహమధ ిరహమా కూ కహయణ్భఴపతేనానడె. నఖమహలలో బఴంతేల తుమహభణ్ంలో గొటాు ల దాఴమహ తూటి షయపమహ ఉండద్ ఔనఔ 
తూయు తులఫడు దోభల రహమా కూ కహయణ్ భఴపతేనానభ. 

ఎలా తుమోధించఖలభు? యధలు, మషిమహలు, చట ు ఔకల ఇళైళ యటిలో దోభల భంద్లు చలలటం, జెతుటిక్స గహ అభిఴాదిధ  చేళన 
దోభలు, దోభ కహట  నంచి తంచకోఴడాతుకూ దోభత యలు, ళేరేమయుల , తృొ డర నై చతేేలు ఖల చొకహకలు రహడడం ముద్ల ైన 
ద్ుతేల దాఴమహ డ ంఖుమ రహమధి ఫామని డఔుండా భనం జాఖీతాలు తీషకోరహయౌ.   

భూలభులు:  
www.WBUR.org 

http://www.ask.com/wiki/Aedes_aegypti?o=2801&qsrc=999 

http://www.ask.com/wiki/Aedes_albopictus?o=2801&qsrc=999 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/ 

********************************************************************************************* 

  ివనలు జ్రహబ్ులు  

1. ివన: నా శేంట లలో చాలా ఴయఔు 60షంఴతషమహల ఴమష దాటిన రహమే. రహయంద్మకిట అతురహయమంగహ భూతంి/భలం ఴచేే 
షభషమ ఉండడంతో ఫమటఔు ర యళళలంట ే చాలా ఇఫఫంద ి డెతేనానయు, ఎంద్ఔంట ే రహయు  ద్ురహయు ధమించే డమా ర్ష 
ధమించడం కహతూ, భయుఖు దొడెల  ఉనన దిేఱహతుకూ భాతబి ే తుమీద్ ర ళళడం గహతూ లేదా తొంద్యగహ తు భుగించకొతు ఇంటకిూ 
మహఴడం గహతూ చేమఴలళ ఴసోా ంది. అంద్ఴలల  యయు ఆతభయఱహఴషం కోలోభ ళఖుగ డెత ఇంటిలోనే ఫందీగహ ఉండుతృో తేనానయు. 
యమకిోషం ఎద నైా మెమిడు ఉందా ? 

  జ్రహబ్ు:  యమికూ CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue (లేఔ SRHVP 
మీ ఴద్ు ఉననటలభత ేNM7 CB7 ) + CC4.6 Diarrhoea తూళళయమోచనాలు ఔడా ఉననటలభతే + CC13.1 Kidney & 

Bladder tonic ఔ రళే భూత ియషయజన సహఴధీనంలో లేఔతోృభనటలభతే ఈ మమెిడు లు ఇఴఴండు. 
యటతిో తృహట గహ శేంట  భాలా దాఴయం ఴద్ు  ననన ళపంకెాయుల  (షంఴయణ్ి ఔండమహలు), భూతాివమ, భూతనిాళభులఔు, ఫలం 
చేఔమేే యధంగహ ఎఔషమెైషజులు అనగహ భలదాఴయభున 9 సహయుల  ఖటిుగహ  ైకూ లాఖడం ఴద్లడం ఇలా ఉద్మభు, మహతి ిడెఔున ే
భుంద్ చళేనటలభతే పయౌతం ఉంట ంది. అలాగే ఫమటఔు ర యళలభుంద్ ఔడా ఈ ఔషయతేా  మెండె సహయుల  చమేడం, ఏమీ 
తినఔుండా తాఖఔుండా ర ళళడంఴలల  ఔడా పయౌతం ఉంట ంది.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. ివన: ఴ ైతృో థ ైమహభడుజం రహమధి లేఔుండా అధఔి ఫయుఴపతో ఫాధ డెతేనన రహమకిూ ఏబ ైనా మెమిడు ఉందా? CC6.2 అనదే ి
ఴ ైతృో థ ైమహభడుజం రహమధ ిఉండు అధిఔ ఫయుఴప ఉనన రహమికూ భాతబి ేయిోజనం చేఔయుషా ంద్తు నా అభితృహిమం.  
జ్రహబ్ు:  రహషారహతుకూ CC6.2 Hypothyroid, ఴ ైతృో థ ైమహభడుజం రహమధి ఉనాన లేఔతృో భనా అధఔి ఫయుఴప తగిగంచడాతుకూ 
ఉయోఖఔయబ ైనదే. ఏ మమెిడు ఐనా 108CC పషాఔంలో చమేిేన ఆ మమెిడు తాలఔు అతున రహమధలఔు ఴమకూాఖతంగహ యిోజనం 
చేఔయుషా ంది. మీయు కహరహలనఔుంటే CC15.4 Eating disorders న ఔడా ఔలఴచే. మమెిడుతో తృహట  మీ ేశంట ఔు 
ఆమోఖమఔయబ నై ఆహయప అలరహటల  ఖుమించి, ఎకెషమెైషజ్ అనగహ ఔషయతేా ల ఖుమించి చ తృహయౌ. ఫోజనాతుకూ అయఖంట భుంద్ తూయు 

http://www.wbur.org/
http://www.ask.com/wiki/Aedes_aegypti?o=2801&qsrc=999
http://www.ask.com/wiki/Aedes_albopictus?o=2801&qsrc=999
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/
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తాిఖడం తాజా షలాడ్ న ఎఔుకఴగహ తీషకోఴడం భంచిది. ఫోజనం ూమిా చేమడాతుకూ తగనింత షభమం తీషకోఴడం, అలా 
చేషఽా  ఉననపడె తిీ భుద్ున 32 సహయుల  నమియౌ మింఖడం భంచిది.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. ివన:  108CC ఫాక్సష లో కహమహల్ టన నల్ ళండోిం (CTS) అనగహ మీడుమన్ నయం ఴతాిడుకూ నయౌగితృో ఴడం జమగిితే దాతుకూ మమెిడు 
ఇఴఴఫడుంది. ఈ మెమిడు ఏయధంగహ అ నమహతున తిమగిి భాభులు ళాతికూ తీషఔు ఴషా ంది ? 

జ్రహబ్ు:  CTS, అనగహ మీడుమన్ నయం ఎభుఔల లో ఔ ర డల ైన ట్ు  ఖుండా (దతీునే కహమహల్ టన నల్ అంటాయు) తృో తేంద్న ే
యశమం మీఔు త యౌళ ేఉంట ంది. ఈ సహనముఴప తోిఴలో (టన నల్ లో) ఔణ్జాలభునఔు రహప ఔయౌగనిపడె ఈ నయభు ఴతాిడుకూ 
ఖుయభమ CTS ఔయౌగషిా ంది. CC20.3 Arthritis దాఴమహ భనం అందించిన ఆమోఖమఔయబ నై ఔంనాలు దాతుకూ షంఫంధించిన బ నైర్ 
చకహీ లన షభతేలమం చషేా ంది. పయౌతంగహ రహప తగిగతృో భ నయభు సహధాయణ్ ళాతికూ చయేుతేంది. ఇలా ర ైఫరశిణ్ున రహమధ ితృహియంబ 
ద్వ లోనే ఇచిేనటలభత ే ఇంకహ ఫాగహ తుచషేా ంది.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. ివన: ర ైఫరశిణ్ న తూటతిో తమాయు చషేా ననపడె ఈ మమెిడుతు ఒ న్ గహల స్క లో ఉంచఴచాే? ఇలా ఉంచడం ఴలల  మెమిడు ఆయమె ై
తృో భే భిాద్ం ఉందా? 

జ్రహబ్ు:  లేద్, మెమిడు తు ఒ న్ గహల స్క లో ఉంచడం ఴలల  ర ఫైరశిణ్ ఆయమ ికహఴప. అయ ఉనన మీడుమం లో అంతమహబఖబ  ైతృో తాభ. 
ఐత ేఈ మీడుమం ఆయమెై తృొ తే దాతుతో తృహట  ర ఫైరశిణ్ ఔడా ఆయమెై తృో భే భిాద్ం ఉంది.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. ివన: భా ఇంటోల  టయి భమిము ర పై ై ఔక ఔకనే ఉనానభ. యటి ఔన క్షన్ ళఴచ్ లన చాలా ద్ళషమగిహ ఉండే తృహల ళుక్స ఔఴర్ తో 
భుళేసహన. ఇపడె యటి ద్ఖగయగహ SRHVP భమమిు 108CC ఫాక్సష లన ఉంచఴచాే? 

జ్రహబ్ు: ర పై ై మోడ మ్ ఔనఔ ళఴచేలతోఔయౌ ఉననటలభతే అపడె మడేుభేశన్ చాలా ఎఔుకఴగహ ఉంట ంది. ఔనఔ SRHVP 

భమిము 108CCఫాక్సష లన యతుకూ ద్ఖగయ లో ఉంచమహద్. షఴల ఴమఴధి కోషం ఐతే భాతంి SRHVPఉంచఴచే కహతూ ఱహవఴతంగహ 
భాతంి ఉంచమహద్. ద్ళషమిగహ ఉండే ఔఴర్ ఴలల  ళఴచేలన భూళనంత భాతాిన ఏమీ ఉయోఖం లేద్. మడేుభేశన్  ద్ఖగయగహ 
లేఔుండా చమేడం అనేద ిధిానం.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. ివన: నా కనేషర్ శేంట  మమెిడు తీషఔుంట నన మోజులలో భాంసహహయం, తృహల ?ఉతతేా లన తీషకోఴచాే   
జ్రహబ్ు :  భాంసహహయభు, తృహలఉతతేా లు ర ఫైరశినలన తటళా ఔమించలేఴప.  అంద్ఴలన అయ ఫిాఴఴంతంగహన ేతు చేసహా భ. కహతూ 
కేనషర్ శేంట ల  యటితు తిషకోఴచాే అనదేి తిేమఔ అంవభు.  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  ర ైఫరి  తృహికటుశనయలఔు డాఔుర్ అఖగమహఴల్ గహమి దాఴమహ తుఴాతాి తృొ ంద్ఴలళన షందేహలుంట ేంఴలళన చియునాభా   
news@vibrionics.org 

********************************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:news@vibrionics.org


 

 

20 

 దిఴమర ైదమడి దిఴమ రహణి   

 

“తూఴప ఇతయుల ఴమికెనైా నభషకమిళేా  తూఔు తూరే నభషకమించినట ల  ఓతేంది. ఎంద్ఔంట ేఆ ‘’ఇతయులు’’ తూ తిితంఫబ ేఔనఔ. 
ఔనఔ ద్యణ్ం లో తునన తూఴప చఽషఔుననటేల  ఇతయులన ఔడా తూ తిితంఫబ ేఅనే ఫాఴనతో చఽడె. తూ చటృు  ఎననన అదాు లు 
ఉననపడె తూ తిితంఫభులు ఔడా ఎననన ఔతుసహా భ. కహతూ తూఴప ఔకడుర ేఔదా. తిితంఫాలు రయేు, యౄం ఔటే.   
తిితంఫాలు, తిిచయమలు, తిిధఴనలు రేయు కహతూ రహషాఴం ఔటే. అలాగే యౄ నాభాలు రేయు కహఴచే. కహతూ అతునంటలిో ఉనన 
దిఴమతఴభు ఔకటే. ఆ దిఴమషఽతాితుకే ఈ ద్ావమ ించభంతా ఔట ు ఫడుఉంది. ఇఔకడ నేన భాటాల డెత ఉంట ేనా రహఔుక ఇఔకడ 
ఉనన తిీ ఔక లౌడ్ ళఔయులోనఽ యతుషఽా  ఉంది. అలాగ ేఅంద్మి సాద్మాలలోనఽ ఉనన దఴిమతఴభు ఔకట ేఅనదే ిమీయు 
ఖుమిాంచి ఴమిాంచాయౌ. ”                          …శ్రర షత్మసహభబ్ాబ్ా దిఴమ ిఴకనము బత 13, 2006 

********************************************************************************************* 

 ికటనలు   

మహబ్ర భే కహలంలో షదష్లు  

 ఇండియా బ్ ంగుళూర్ , కమహి టక: రహమిశఔ శిక్షణ్ా శితయభు, 19 జూల ై 14, షందిించాయౌషన ఴమకూా  rsshekhar@aol.in 

 

 ఇండియా క చిాన్, కేరళ: AVP శిక్షణ్ా శితయం 2-3 జూల ై 2014 , షందిించఴలళన ఴమకూా మహజేష్, ఈ-బ భలు: 
trainer1.ker@vibrionics.org. లేదా తౄో న నంఫ ర్: 8943-351 524 / 8129-051 524 

టై్నీరుకు షఽకన: మీ యొకక ఴర్క షహప్ విఴమహలన మాకు ంండి : 99sairam@vibrionics.org 

******************************************************************************************** 

 నుహికటాశనర్ లందమ కట ముఖమ గమనిక  

మాకు మీనండి అందేటటుఴంటి కేషల విఴమహలు అదబత్ంగహ ఉంటునానభ. కహనీ రహటననంటినీ నృు ష్ చేయలేక నోు ఴడానిక ి
కహరణం కేఴలం నుహికటాశనర్ మాతి్బత ఇఴాఴలళన క ంత్ ిధాన బైెన షమాచారం లోసాో ంద.ి కనక దయచళే మీరు ఎుడ్ర కేషల 
విఴమహలు ంనా కిరంది షమాచారం త్కుండా ఉండేలా జ్ఞగరతా్ సుషకోగలరు.    

రశంటుఴయష, ళా ీ/ురుశతడ్ర, టిీట్భంట్ ముదలు  టాిన మోజు, తాతాకయౌకంగహ ఉనన రహమధి లక్షణాలు, దీరఘకహయౌక రహమధి లక్షణాలు, 
ిసు లక్షణము యొకక కహలఴమఴధి మమ యు దానికి కహరణము ఇంత్కు ముంద లేదా ిషా త్ం సుషకుంటునన చికిత్్, ఇచిాన 
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కోమోఫ, దాని డోళరజ్ మమ యు కహలఴమఴధి, తేది రహమరగహ బెరుగుదల ఱహత్ము, చికిత్్ ముగ ళన త్మహాత్ ళథతి, ఇంక ఇదెైనా 
షమాచారము.  

   ై విధంగహ కేష విఴమహలు ంంచి నటుభతే భవిశమత్తా లో మీరు ంన కషేల గూమ ా రహమహా లేఖలలో రేయడ్ం జ్రుగుత్తంది.  

*** నుహికటా శనర్ లకు షఽకన  *** 

 మా ర బ్ ై్టు ఎడి్స్క  www.vibrionics.org మీరు నుహికటాశనర్ నోు రాలోు  లాగ న్ కహఴడానికి మ జిళరా ేశన్ నంబ్ర్ అఴషరము. మీ 
ఈబెభల్ ఎడి్స్క మామ తే  news@vibrionics.org కు తెయౌయ రకండ.ి  

 మీరు ఈ రహమహా లేఖన మీ రశంటు కు కూడా కఽంక ఴకా. రహమ  షందేహలు, షమాధానం లేదా మ ఱోధన కోషం మీకుగహని 
మ ఱోధనా విఫాగహనికి గహనీ ంంకడ్ం జ్రుగుత్తంది. 

******************************************************************************************************************    
                   

 

 

 

                                                       ఓం సహభ మహమ్! 

 
 
 
 
 

సహభ ర ైతమిాతుక్సష... ఉచితబ ైన, నాణ్మబ నై ర ైద్మ షంయక్షణ్ దివలో - మోఖులఔు ఉచితం 
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